
 
 

 بالغ حصفي

اللقاء  وجدة ترتأأس مبدينة وزيرة التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسةالس يدة الوزيرة عواطف حيار، 

لوزارة التضامن والإدماج الاجامتعي  2026-2021 حول اسرتاتيجيةالرشق  التشاوري اجلهوي جلهة

 اوالأرسة واملؤسسات التابعة له
 

 ،2022يناير  12الأربعاءترتأأس الس يدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة يوم 

جلهوي ، أأشغال اللقاء التشاوري االرشقولية هجة بابتداء من الساعة العارشة صباحا بقاعة الاجامتعات 

 واملؤسسات التابعة هل.لقطاع التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة  2026-2021حول اسرتاتيجية 

 الاطالعجراءات الاحرتازية، اذلي ينظم حضوراي وعن بعد، يف احرتام اتم لالإ  التشاوري ويروم هذا اللقاء

عداد وتنفيذ برا عىل رشاكهم يف اإ انمج معل القطب الاجامتعي نتظارات الفاعلني عىل املس توى الرتايب واإ

الأولوية للعمل من أأجل تدعمي راكئز ادلوةل  اذلي يعطياجلديد  يف تزنيل الربانمج احلكويم هجمالت وتقامس

التوجهيات السامية لصاحب اجلالةل املكل  ل البرشي والإدماج الاجامتعي وفقوتمثني الرأأسام ،الاجامتعية

 .وأأيده محمد السادس نرصه هللا

ىل أأساسا التشاوري هيدف هذا اللقاءو   2026-2021تقدمي اخلطوط العريضة واملالمح الأولية لسرتاتيجية  اإ

لوزارة التضامن والإدماج الاجامتعي والأرسة واليت ترتكز عىل أأبعاد جديدة خاصة مهنا الالتقائية والرمقنة 

ىل  مالمئة ربات؛ وتوفري بيئة دراسة س بل تعزيز الرشأاكت وتعبئة املوارد واخلوالتمنية املس تدامة؛ ابلإضافة اإ

مات الاجامتعية ادلاجمة وبلورة جيل جديد من اخلد الطاقات وحتفزي الابتاكر يف اجملال الاجامتعي، لتحرير

 .وحتقيق املساواة والعداةل اجملالية من املواطنني وتقريهبا

 للرشاكة نيتتوقيع اتفاقي ب احملطة السادسة للقاءات التشاورية اجلهوية اليت حتتضهنا مدينة وجدة،  ستمتزيو 

ىل تقدمي ، تتعلق خبدمات الإسعاف الاجامتعي املتنقل والمتكني الاقتصادي للنساء عرض من ابلإضافة اإ

ادلراسة  " نتاجئ : الأول حول اخرينطرف الس يدة الوزيرة حول مالمح اسرتاتيجية الوزارة، وعرضني 

ال تدبري أأمثل للشأأن الاجامتعي دور الرمقنة يف جم" العرض الثالث حول" بيامن سيمتحور اجلهوية للهشاشة

 "براكن منوذجا".  

ىل جانب  رؤساء اجملالس لك من  ةاجلهالس يد وايل اجلهة ورئيس جملس ويشارك يف هذا اللقاء التشاوري اإ

قلميية ة التعاون الوطين ، واملنسقيات اجلهوية ملؤسسارجية للقطاعات احلكومية املعنيةابجلهة، واملصاحل اخل الإ

 ،، والأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوينالاجامتعية، واملؤسسات اجلامعية ومراكز البحث التمنيةوواكةل 

 .ني ابجملال الاجامتعيواملهمتواخلرباء وامجلعيات، والقطاع اخلاص، 

 


